
 
Anexa la Raport vizită de monitorizare realizată de CRJ la CRRN Răcăciuni, jud. Bacău 

Notă: Acest tabel a fost elaborat de CRJ pe baza registrului de contenționare consultat în cadrul CRRN Răcăciuni 

Data: 17 ianuarie 2020 

Tabelul 1: transpunerea consemnărilor de izolare/contenționare din „Registrul de izolare/contenționare” CRRN Răcăciuni 15.10.2018-13.10.2019 

 Nume/Prenume 
beneficiar 

Data Descrierea stării 
beneficiarului 

Măsura aplicată Ora aplicării 
măsurii 

Durata măsurii Monitorizare 
stare beneficiar 

Semnătură/Parafă 

1. T.P. 15 oct 2018 - Agitație 
psihomotorie; 
- Logoree; 
- Halucinații 
auditive și vizuale; 
- Agresivitate 
verbală și fizică. 

-Izolare; 
- S-a admn. trat. 
inj. cf. F.O. 

1000-1200 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Parafă+semnătură 
Dr. Necula Ovidiu 

2. V.E. 26 oct 2018 - Agitație 
psihomotorie; 
- A spart 2 
geamuri în Mx Cy 
(modul, cameră); 

- Izolare 2h; 
- S-a admn. trat. 
inj. cf. F.O. 

1330-1530 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med + 
semnătură 

3. B.G. 30 oct 2018 - Agresivitate 
verbală și fizică 
asupra 
personalului de 
îngrijire; 

- Izolare; 
- Contenționare; 

2300-0100 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

semnătură 

4. B.G. 30 oct 208 - Agitație 
psihomotorie; 

- Izolare; 
- Contenționare; 

0845-1045 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

5. V.E. 30/31 oct 
2018 

- Agitație 
psihomotorie; 

- Izolare; 
- Contenționare; 

2030-2230 2h (descrierea este 
cuprinsă în 

Nume 
(indescifrabil) 



 
- A spart 2 
geamuri Mx, Cy; 

analiza de mai 
jos) 

6. V.E. 30 oct 2018 -Agitație 
psihomotorie; 
- Agresivitate 
fizică asupra 
benef. B.N. (m V); 
- A spart 2 
geamuri de pe 
Mx; 

- admn. trat. inj. 
cf. F.O. 
- Contenționare 
2h cf. prescr. 
medic. 

0820-1020 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

As. med. + 
semnătură 

7. S.C. 16 nov 2018 -Stare avansată de 
ebrietate; 
- Agresivitate 
verbală asupra 
beneficiarilor și 
față de personalul 
de îngrijire; 

- Izolare 2h cf. 
prescr. medic. 

0910-1110 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

 M.S. 11 mar 2019 -Autoagresiune; 
- Agitație 
psihomotorie; 

- Izolare 2h 1530-1730 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Parafă+semnătură 
Dr. Necula Ovidiu 

8. M.S. 14 dec 2018 -Agitație 
psihomotorie; 
- Autoagresivitate 
verbală și fizică; 
- Agresivitate 
fizică asupra 
salariaților; 

- Trat. Injectabil; 
- Contenționare 
și supravegh. Pe 
modul; 

1400-1600 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Parafă+semnătură 
Dr. Necula Ovidiu; 
As. med + 
semnătură 

9. M.S. 11 mar 2019 -Autoagresiune; 
- Agitație 
psihomotorie; 

- Izolare 2h; 1530-1730 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume dr. 
Nume as. med. 



 
10. ?.F. Fără dată 

2019 
-Stare de 
neliniște; 
- Anxietate; 
- Idei de suicid; 
- Mers sacadat; 

- Izolare 2h; 1320-1520 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Șef centru 
As. med. 

11. V.E. 19 mar 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- Agresivitate 
fizică; 
- Agresivitate 
fizică asupra d-na 
Șef Centru și M.A. 

- Izolare 2h; 1000-1200 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

As. med + 
semnătură 

12. T.P. 10 mai 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- Agresiune fizică 
față de asist. Med. 
I.R., inf. S.G., inst. 
Spec. B.E. 

- „Izolare +  
- 2h 
contenționare 
(20 min)” 

0930-1130 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Șef centru 
Nume as. med. 

13. T.C. 12 iun 2019 -Agitație 
psihomotorie față 
de medicul din 
unitate Dr. Necula 
Ovidiu; 

- Trat. Injectabil 
cf. F.O. și 
supraveghere 
pe modul; 

0930-1100 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume dr. 
Nume as. med. 

14. C.T. 05 iul 2019 -Automutilare; 
-Agitație 
psihomotorie; 

- Trat. Injectabil 
(Diazepam 1f, 
Haloperidol 1f); 
- Contenționare 
2h; 

1015-1215 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

15. M.S. 12 iul 2019 -Autoagresiune; 
- Agitație 
psihomotorie; 

- Trat. Injectabil 
(Diazepam 1f, 
Haloperidol 1f); 
- Izolare; 

1000-1200 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 



 
16. C.T. 06 aug 2019 -Agitație 

psihomotorie; 
- Trat. Injectabil 
(Diazepam 1f); 
- Izolare; 

0900-1100 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

17. C.T. 17 aug 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- A spart un geam 
hol-intrare în 
centru; 

- Contenționare 
2h; 
- Diazepam 1f; 

1745 
1800-20/2200? 

2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

18. V.E. 19/20 sep 
2019 

-Agitație 
psihomotorie; 
-A spart televizor 
plasmă Modul x1 
și (???) de la 
rezervă; 

- Contenționare 
2h; 
- Haloperidol 1f; 

1930-2130 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

19. C.T. Fără dată, 
posibil 19, 20 
sau 21 sep 
2019 

-Agitație 
psihomotorie; 
- A spart un geam 
pe hol la intrare; 

- Contenționare 
2h; 

1100-1300 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

20. C.T 21 sep 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- A spart geamul 
de la ușa intrare în 
centru; 

- Contenționare 
2h; 

0830-1030 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

As. med. + 
semnătură 

21. C.T 25 sep 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- A sparte geamul 
de la intrare în (?); 

- Trat. Injectabil 
(Diazepam 1f); 
- Izolare; 

0945-1145 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

22. C.T. 27 sep 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- Autoagresivitate; 

- Contenționare 
2h; 
- Diazepam f; 

0930-1100 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

As. med. + 
semnătură 



 
23. C.T 29 sep 2019 -Agitație 

psihomotorie; 
- Plagă la nivelul 
membrului 
superior drept; 

- Contenționare; 
- Trat. Inj. cf. 
prescr. medic 
specialist; 

0830-1030 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

As. med. + 
semnătură 

24. C.T 10 oct 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- Autoagresivitate; 

- Contenționare 
2h; 
- Trat. Inj. cf. 
prescr. medic 
specialist – 
Diazepam f; 

1000-1200 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

Nume as. med. 

25. C.T 13 oct 2019 -Agitație 
psihomotorie; 
- Autoagresivitate; 
- Plagă deget 
mijlociu; 

- Contenționare 
2h; 
- Trat. Inj. cf. 
F.O. prescr. 
medic specialist; 

0830-1030 2h (descrierea este 
cuprinsă în 
analiza de mai 
jos) 

As. med. + 
semnătură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


